
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UITVOERINGSPROGRAMMA INTEGRALE VEILIGHEID GEMEENTE GOIRLE 2020-2022 
 

Het uitvoeringsprogramma (UVP)  is de operationele uitwerking van de Kadernota Integrale Veiligheid. De kadernota schetst de kaders voor de te realiseren ambities op veiligheidsgebied en de 
prioriteiten die daarbij worden gesteld.  In het UVP zijn de kaders geconcretiseerd naar actiepunten, welke overzicht en houvast bieden bij de daadwerkelijke uitvoering van de kadernota. Per actiepunt 
is benoemd wat de gemeente (in samenwerking met haar partners) gaat doen, welk resultaat hierbij wordt verwacht en op welke termijn dit plaatsvindt binnen de beleidsperiode 2020 t/m 2022. 
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Overlast door personen met verward gedrag 
 

Onderwerp Actiepunt Wat gaan we doen? Welk resultaat willen we? Wanneer gaan we het doen? 

Regievoering Bevorderen in- en externe samenwerking tussen 
de zorg- en veiligheidspartners 

• Komen tot een betere informatie-uitwisseling en het 
maken (en herzien) van heldere 
samenwerkingsafspraken tussen de zorg- en 
veiligheidspartners. 

• Meer inzeturen procesregisseur zorg- en veiligheid t.b.v. 
een doelmatige aansturing en bestuurlijke samenhang in 
de aanpak 

• Het houden van een maandelijks signaleringsoverleg. Dit 
overleg heeft als doel om signalen met elkaar tijdig te 
kunnen delen, om zo met alle betrokken partners 
personen met verward gedrag zo effectief en efficiënt 
mogelijk te helpen. 

• Implementeren van de wet verplichte GGZ in 
samenwerking met de gemeente Tilburg 

Door de samenwerking te 
intensiveren wordt beoogd om 
escalatie van zorg-, overlast- en 
veiligheidsproblemen in een 
vroegtijdig stadium te voorkomen. 

• Inzeturen procesregisseur: 
vanaf 1 januari 2020 

• Samenwerkingsafspraken: 
Doorlopend 

• Signaleringsoverleg: 
Doorlopend 

• Implementatie wet 
verplichte GGZ: vanaf 1 
januari 2020 

 Regie op casusniveau • Initiëren van een casus overleg indien personen met 
verward gedrag de openbare orde (dreigen te) verstoren.  

Voorkomen van verstoring van de 
openbare orde. 

• Doorlopend 

 
Communicatiekalender  Begrip en tolerantie creëren bij inwoners voor 

personen met verward gedrag 
Aansluiten bij o.a. de onderstaande campagnes: 

• Dag van de verwarde personen - Zorg- en veiligheidshuis 

• Wet verplichte GGZ - Zorg- en veiligheidshuis 

• De dag van de psychische gezondheid - GGZ 

Inwoners herkennen sneller signalen 
van verward gedrag, weten waar zij 
dit moeten melden en doen dit 
vroegtijdig bij één van de 
overheidspartners. 

• Doorlopend 

 
 
 

Samenwerking en communicatie 
 

Onderwerp Actiepunt Wat gaan we doen? Welk resultaat willen we? Wanneer gaan we het doen? 

Burgerparticipatie Ondersteunen bewonersinitiatieven • Bewonersinitiatieven maximaal ondersteunen die 
bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving. 

Goed functionerende Whatsapp 
groepen waarin buurtbewoners 
elkaar over verdachte situaties in de 
wijk kunnen informeren. 

• Doorlopend 

Communicatiekalender Opstellen van een gezamenlijke 
communicatiekalender 

• Door in samenwerking met de veiligheidspartners 
gebruik te maken van één gezamenlijke 
communicatiekalender wordt aangesloten bij de diverse 
regionale- en landelijke veiligheidscampagnes. 

Een eenduidige en onderling 
afgestemde communicatiestrategie, 
wat uiteindelijk moet leiden tot beter 
geïnformeerde en meer betrokken 
inwoners. 

• Vanaf 2020 
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Doorlopende veiligheidsthema’s 
 

Onderwerp Actiepunt Wat gaan we doen? Welk resultaat willen we? Wanneer gaan we het doen? 

Veilige woon- en leefomgeving Deelname aan de Veiligheidsmonitor • Voor het meten van de leefbaarheid en veiligheid in de 
gemeente gebruik maken van de Veiligheidsmonitor. Dit 
onderzoek vindt om het jaar plaats. 

Inzicht hebben in de 
veiligheidsbeleving van de inwoners 
van de gemeente Goirle. 

• Derde kwartaal 2021 

Bedrijvigheid en veiligheid Zorgdragen voor: 

• Veilige winkelgebieden 

• Veilige bedrijventerreinen 

• Terugkerend overleg en jaarlijkse schouw met de 
werkgroepen Schoon, Heel & Veilig Centrum Goirle en 
industrieterrein Tyvoort; het in gezamenlijkheid 
waarborgen van een veilig centrumgebied en 
industrieterrein. 

Een veilige en stabiele omgeving om 
bedrijvigheid in de gemeente Goirle 
mogelijk te maken. 

• Doorlopend 

Jeugd en veiligheid Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit • Terugkerend overleg met jongerencentrum Mainframe 

• Inzet jongerenwerkers Mainframe, wijkagent politie 
(taakaccent jeugd) en toezichthouders gemeente; 
aanspreken en corrigeren overlast gevende 
jeugd(groepen) 

• Casusgerichte aanpak met partners 

Minder jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit, de jongeren zijn 
benaderbaar en aanspreekbaar en 
het is mogelijk om in een vroeg 
stadium in te grijpen, om zo escalatie 
te voorkomen. 

• Doorlopend 

Fysieke veiligheid Inrichten, opleiden en oefenen crisisorganisatie • Een bijdrage leveren bij het opstellen, actualiseren en 
evalueren van de plannen voor de districtelijke en 
regionale processen binnen de crisisbeheersing. 

• Opleiden en oefenen van medewerkers met een 
crisisfunctie 

• Oefening crisisorganisatie bevolkingszorg en 
gemeentelijk beleidsteam (om het jaar) 

Een goed voorbereide bestuurlijke en 
ambtelijke organisatie, welke bij een 
ramp of crisis snel en goed tot actie 
kan overgaan.  

• Doorlopend 

 
Communicatiekalender Aandacht vragen voor brandveiligheid en 

zelfredzaamheid bij rampen en crises 
Deelname aan o.a. de onderstaande campagnes: 

• De Brabant veilig week – Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant 

• NL alert – NCTV 

• Uitgifte Jodiumtabletten - Rijksoverheid 

Inwoners hebben een 
handelingsperspectief over hoe te 
handelen bij een brand, ongeval, 
ramp of crisis. 

• Doorlopend 

 Voorlichting over cybercrime Deelname aan o.a. de onderstaande campagnes: 

• Veilig Internetten: eerst checken, dan klikken - Ministerie 
van Justitie en Veiligheid 

• Alert Online - NCTV 

• Verander je wachtwoord dag – Openbaar Ministerie 

Verhogen van de weerbaarheid tegen 
alle vormen van criminaliteit in het 
digitale domein en daarmee streven 
naar een veilige, open en stabiele 
informatiesamenleving. 

• Doorlopend 

 Het voorkomen van High Impact Crimes 
(overvallen, woninginbraken en straatroven) 

Aansluiten bij o.a. de onderstaande campagnes: 

• Politiekeurmerk veilig wonen – Politie  

• Donkere dagen offensief – Politie 

• Maak het ze niet te makkelijk - Rijksoverheid 

Versterken preventie en verhogen 
van de heterdaadkracht door de 
betrokkenheid van inwoners en 
ondernemers te vergroten. 

• Doorlopend 
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Ondermijning 
 

Onderwerp Actiepunt Wat gaan we doen? Welk resultaat willen we? Wanneer gaan we het doen? 

Bestuurlijke weerbaarheid Actualisatie en uitvoering Bibob beleid • Opstellen en uitvoering geven aan nieuw Bibob beleid 

• Training Bibob voor Bibob coördinatoren en 
onderzoekers 

• Voorlichtingsbijeenkomsten Bibob voor betrokken 
afdelingen in samenwerking met de Taskforce - RIEC 

De wet Bibob in de breedste zin 
toepassen in de gemeentelijke 
uitvoering om zo de georganiseerde 
criminaliteit niet onbedoeld te 
faciliteren.  

• Beleidsvorming en 
trainingen:  
Eerste en tweede kwartaal 
2020 

• Uitvoering beleid: 
Doorlopend  

 Actualisatie en uitvoering Damocles beleid • Opstellen en uitvoering geven aan nieuw Damocles 
beleid (ruiming kwekerijen en laboratoria, sluiting 
drugspanden) 

De Opiumwet in de breedste zin 
toepassen in de gemeentelijke 
uitvoering om drugscriminaliteit zo 
effectief mogelijk te bestrijden. 

• Beleidsvorming: Eerste 
kwartaal 2020 

• Uitvoering beleid: 
Doorlopend 

 Voorlichtingsbijeenkomst gemeenteraad • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor de 
gemeenteraad over de integrale aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. 

De gemeenteraad is weerbaar en  
zich bewust van ondermijnende 
criminaliteit. 

• Tweede kwartaal 2020 en 
2022 

 Intensiveren samenwerking met partners • Integraal en daadkrachtig optreden tegen ondermijning 
in samenwerking met de politie, Openbaar Ministerie, 
Belastingdienst, het RIEC en overige overheidspartners. 

Actieve samenwerking met de 
veiligheidspartners op casusniveau, 
welke moet leiden tot een effectieve 
en efficiënte aanpak van 
ondermijnende criminaliteit.  

• Doorlopend 

Ambtelijke weerbaarheid Weerbaarheidstrainingen GHO gemeenten in het 
kader van Veilige Publieke Taak 

• Organiseren van weerbaarheidstrainingen per 
functiegroep voor ambtenaren van de GHO gemeenten, 
die vanuit hun werkveld in aanraking (kunnen) komen 
met ondermijnende criminaliteit. 

Het vergroten van de weerbaarheid 
van de betrokken ambtenaren, dat zij 
ook signalen van ondermijnende 
criminaliteit kunnen herkennen en 
weten waar zij deze intern kunnen 
melden. 

• Tweede kwartaal 2020 en 
herhaling in 2022 

Maatschappelijke weerbaarheid Verhogen weerbaarheid inwoners, ondernemers 
en verenigingen 

In gesprek met: 

• Het buitengebied:  opbouwen van een duurzame relatie 
met de agrarische bedrijven. 

• De sportverenigingen: verhogen weerbaarheid tegen 
foute sponsors en weldoeners. 

• De bedrijventerreinen en winkelcentra: verhogen 
weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit. 

 

Inwoners, ondernemers en 
verenigingen zijn weerbaar en 
bewust van ondermijnende 
criminaliteit, herkennen de signalen, 
weten waar ze deze kunnen melden 
en vertrouwen de overheid. 

• Buitengebied: eerste en 
tweede kwartaal 2020 

• Sportverenigingen: derde 
en vierde kwartaal 2020 

• Bedrijventerreinen: eerste 
en tweede kwartaal 2021 

• Winkelcentra: derde en 
vierde kwartaal 2021 

 
2022 biedt ruimte voor eventuele 
vervolgprojecten  

 
Communicatiekalender Informeren over de verschijningsvormen van 

ondermijnende criminaliteit en verhogen 
weerbaarheid 

Aansluiten bij o.a. de onderstaande campagnes: 

• Pilot Verhogen meldingsbereidheid en bewustzijn - 
Taskforce – RIEC 

• Daar zit een luchtje aan - Openbaar Ministerie 

• Meld Misdaad Anoniem – NL Confidential 

Inwoners, ondernemers en 
verenigingen zijn weerbaar en 
bewust van ondermijnende 
criminaliteit, herkennen de signalen, 
weten waar ze deze kunnen melden 
en vertrouwen de overheid. 

• Deelname pilot: eerste en 
tweede kwartaal 2020 

• Overige: doorlopend 

 


